
Panaszbejelentő nyomtatvány
Ha a SNEAKERGALLERY-től vásárolt árura panaszt szeretne bejelenteni, kérjük, töltse 
ki ezt a nyomtatványt, nyomtassa ki és a panaszolt áruval együtt küldje el nekünk. A 
nyomtatvány csatolása jelentősen felgyorsítja az áru reklamációjának teljes 
folyamatát.A reklamációhoz kérjük az áru vásárlását igazoló okiratot benyújtani, 
e dokumentum nélkül az árut reklamációra nem tudjuk átvenni.

A csomagolásnál kérjük, kövesse a nyomtatvány végén található Szállítási útmutatót. 
A megfelelő csomagolás megakadályozza az áru sérülését a szállítás során.

Az árut a Packeta-n keresztül ingyenesen feladhatja nekünk, ahol csak be kell diktálni 
a visszaküldési kódunkat: 94624757

Amennyiben nem ingyenesen a Packeta-n keresztül, hanem más módon szeretné 
visszaküldeni az árut, kérjük, küldje el nekünk az alábbi címre:

SNEAKERGALLERY s.r.o.
Tyršova 1182, Box 9
664 42, Modřice
Cseh Köztársaság

email: info@sneakergallery.cz

Fogyasztó vezetékneve és keresztneve:

Fogyasztó címe:

Rendelésszám:

Email:

Telefon:

Megrendelés dátuma:

Kézhezvétel dátuma:
 
IBAN:

Bic kód/SWIFT:

A vásárolt áru hibájának leírása:

Kelt…………………….., ………………..

____________________________________
Fogyasztó aláírása

HU



Szállítási útmutató

Kizárólag használatlan, a legkisebb használati nyom nélküli viseletlen árut lehet 
visszaküldeni, beleértve az eredeti csomagolás minden részét.

Természetesen az áruhoz mellékelt matricákat, kártyákat megtarthatod. 
A legegyszerűbb és ingyenes módja a tornacipő eljuttatásának hozzánk a Packeta-n 
keresztül lehetséges. Csak menjen el bármelyik �ókjukba, és diktálja be a 
visszaküldési kódunkat: 94624757

Ezután a Packeta-nál címkét nyomtatnak, és elküldik nekünk az árut.

A tornacipőt kérjük az ugyn. doubleboxed csomagolni, helyezd be a 
dobozt a tornacipőkkel a kartondobozba, hogy elkerüljük az eredeti cipődoboz 
sérülését a szállítás során. Ideális esetben a tornacipőt ugyanabban a dobozban 
küldd vissza, amelyben érkezett, és töltsd ki a szabad helyet, hogy a doboz ne 
mozduljon el a doublebox-ban.

A ruhákat kartondobozba csomagold, légy szíves, hogy elkerüljük a szállítás 
közbeni sérüléseket.

Az árut átvétele után ellenőrizzük, majd visszautaljuk a pénzt a számlára.

Általános utasítások a panasztételhez

Fogyasztóként köteles a termék megvásárlását vásárlási bizonylat bemutatásával, vagy 
más, kellően hiteles módon igazolni.

Fogyasztóként nem érvényesíthet jogot olyan hibákra, amelyeket Ön okozott, vagy 
amelyekről a vásárláskor tudott. Hasonlóképpen azokra a hibákra sem, amelyeknél az 
eladó és a fogyasztó az ár csökkentésében megállapodott. A normál kopásért sem 
vállalunk felelősséget.

A reklamációt legkésőbb 12 hónapon belül kell benyújtani. A reklamációt 
haladéktalanul meg kell tenni a hiba tovább terjedésének megakadályozása 
érdekében, és hogy ennek következményeként a reklamáció ne kerüljön elutasításra. 
A hiba felmerülése után az időben történő bejelentésével Ön biztosíthatja a 
reklamáció problémamentes megoldását.

A reklamáció csak akkor tekinthető elbíráltnak, ha erről Önt értesítjük. Ha a törvényes 
határidő lejár, azt lényeges szerződésszegésnek kell tekinteni, és elállhat az adásvételi 
szerződéstől.

Az áru átvétele után tájékoztatunk Téged a reklamációs eljárás megindításáról.


